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CÂMARA MUNICIPAL 

DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL 

ACTA N.º 11/2011 

da reunião ordinária de 24 de Maio de 2011 

PRESIDÊNCIA:- Eng.º António Paulo Jacinto Eusébio. --------------------------------------------  

VEREADORES PRESENTES:- Dr. Vítor Manuel Martins Guerreiro, Dra. Marlene de 

Sousa Guerreiro, Eng.º Acácio José Madeira Martins, Dr. João Carlos de Mendonça 

D’Aragão e Moura. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

FALTAS JUSTIFICADAS: ------------------------------------------------------------------------------  

 

 

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS: ----------------------------------------------------------------------  

 

 

HORA DE ABERTURA:- Catorze horas e trinta minutos. ------------------------------------------  

LOCAL:- Salão Nobre da Câmara Municipal ----------------------------------------------------------  

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: -------------------------------------------------------------------  

 -------- Dispensada, por unanimidade, a leitura da acta da reunião anterior por ter sido 

aprovada em minuta, no final daquela reunião, nos termos legais. -----------------------------------  
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RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: ---------------------------------------------------------------  

 -------- Foi presente o documento mencionado em epígrafe número 98, respeitante ao dia de 

ontem, o qual apresenta um saldo de disponibilidades para hoje de 1.443.263,42 euros dos 

quais 1.439.357,85 euros em contas de depósito à ordem, mil euros em fundo de maneio, 

2.905,57 euros em numerário, este último em cofre na Tesouraria Municipal. --------------------  
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 -------- Sendo catorze horas e trinta minutos, o Senhor Presidente declarou iniciada esta 

reunião para cumprimento do número cinco do artigo octogésimo quarto da Lei número cento 

e sessenta e nove, barra, noventa e nove, de dezoito de Setembro, na redacção dada pela Lei 

número cinco, traço, A, barra, dois mil e dois, de onze de Janeiro, posto o que seguiu o 

período de “Intervenção Aberta ao Público”, durante o qual usou da palavra a munícipe Maria 

de Fátima Galego, residente no sítio do Tesoureiro na qualidade de representante da empresa 

Mais Além – Turismo em Espaço Rural, a qual pretende implementar um empreendimento 

turístico no nosso município, tendo o mesmo sido indeferido na reunião do passado dia 12 de 

Abril. A senhora Fátima Galego informou que a sua presença na reunião tem como objectivo 

sensibilizar o executivo para os constrangimentos que o indeferimentos do projecto causou, 

quer ao nível de custos, quer ao nível da criação de postos de trabalho. Referiu ainda que com 

a actual crise económica e financeira que o país atravessa não há corajosos que queiram 

investir, referindo que perante esta situação deveria ser iniciativa da autarquia a procura de 

investidores para o concelho e não prejudicar quem quer trazer desenvolvimento para a terra. 

O Senhor Presidente respondeu que o PROTAL obrigou à rectificação do PDM, o que 

implicou um novo conceito de requalificação e cumprimento do número de pisos pré 

existentes. Referiu ainda que atendendo aos novos documentos entregues o processo em causa 

será novamente analisado. ----------------------------------------------------------------------------------  

 

INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO 

INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO 
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 --------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Sendo quinze horas, o Senhor Presidente declarou iniciado o “Período de Antes da 

Ordem do Dia”, nos termos do artigo octogésimo sexto da Lei número cento e sessenta e 

nove, barra, noventa e nove, de dezoito de Setembro, na nova redacção dada pela Lei número 

cinco, traço, A, barra, dois mil e dois, de onze de Janeiro: --------------------------------------------  

 -------- O Senhor Presidente solicitou autorização para serem analisados no decorrer desta 

reunião os assuntos abaixo indicados, por não terem sido agendados atempadamente:-----------  

 --------  – Autos de Recepção Definitiva; ----------------------------------------------------------------  

 --------  – Proposta – Comissão para as Comemorações do Centenário do Município de 

S. Brás de Alportel; ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a inclusão destes assuntos 

na presente reunião. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- PROPOSTA DE COMISSÃO PARA AS COMEMORAÇÕES DO 

CENTENÁRIO DO MUNICIPIO DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL:- O Vice-Presidente, 

Dr. Vítor Guerreiro apresentou a seguinte proposta: ---------------------------------------------------  

 -------- Proposta: --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- “Comissão para as comemorações do centenário do Município de S. Brás de 

Alportel” ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Município de São Brás de Alportel foi criado em 1914, comemorando-se em 2014 o 

Centenário da sua fundação. ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Nos últimos anos muitas têm sido as iniciativas que nos têm revelado a importante 

história deste jovem concelho, não só na componente História e Política mas também Social, 

Económica e Cultural. Assim ficou bem patente nas comemorações recentes do Centenário 

da República Portuguesa, a que este município se associou. -----------------------------------------  

 -------- Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Município de São Brás de Alportel tem o dever de homenagear esta história, assim 

como os seus protagonistas. -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando a proximidade ao período temporal para a organização de um 

trabalho, completo, arrojado e digno da construção histórica do município de São Brás de 

Alportel, proponho a constituição de uma Comissão Comemorativa do Centenário do 

Município de São Brás de Alportel, a constituir como grupo de trabalho preparatório para 

um programa das comemorações do Centenário. ------------------------------------------------------  

 -------- Proponho ainda que essa Comissão seja presidida por uma figura de mérito 

reconhecido, a ser designado na pessoa do Prof. Doutor José da Encarnação, ilustre São-

brasense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proponho ainda que seja solicitado à Assembleia Municipal, a designação de um 

elemento de cada partido com assento naquele órgão para integrar a referida comissão”. ----  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade aprovar a presente proposta e 

remeter para a Assembleia Municipal a solicitar a indicação de elementos representativos 

daquele órgão. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- PROPOSTA DE PROJECTO PROGRAMAÇÃO CULTURAL EM REDE – 

ALGARVE CENTRAL – ADJUDICAÇÃO DEFINITIVA E APROVAÇÃO DA 

MINUTA DE CONTRATO PRODUTOR ARTÍSTICO:- O Vice-Presidente, Dr. Vítor 

PROPOSTAS 
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Guerreiro apresentou a seguinte proposta: ---------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta: --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- “Projecto Programação Cultural em Rede – Algarve Central -------------------  

 ------------------- Adjudicação Definitiva e Aprovação da Minuta de Contrato -------------------  

 --------------------------------------------- Produtor Artístico ---------------------------------------------  

 -------- A integração do Município de São Brás de Alportel, na parceria de produção cultural 

Programação Cultural em Rede – Algarve Central, constituída em agrupamento de entidades 

adjudicantes, para contratação de um produtor artístico; --------------------------------------------  

 -------- A deliberação camarária desta autarquia, datada de 6 de Maio de 2011, no âmbito do 

Procedimento Concursal para contratação do produtor artístico; ----------------------------------  

 -------- Que o valor da proposta é de € 24.000,00, acrescidos de IVA, cabendo €4.000,00, 

mais IVA, ao Município de São Brás de Alportel, enquanto entidade adjudicante; ---------------  

 -------- Que, nos termos da lei, é solicitada a aprovação para procedimento de formação do 

contrato de prestação de serviços na área da produção artística, cujas peças foram remetidas 

pelo representante do agrupamento aos parceiros, na qualidade de entidades adjudicantes; --  

 -------- Tenho a honra de propor à Câmara Municipal que: ------------------------------------------  

 --------  1) Nos termos do acima exposto, aprove a proposta de adjudicação definitiva, para 

efeitos legais de formalização contratual. ---------------------------------------------------------------  

 --------  2) Pelo exposto, aprove a minuta do Contrato a celebrar com a produtora artística 

Ana Cristina Marques Braga, conforme proposta do Município de Faro representante do 

agrupamento.” -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de adjudicação 

definitiva e a minuta do contrato. -------------------------------------------------------------------------  

 -------- TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA O MUNICÍPIO PARA O ANO DE 

2012:- Pelo Senhor Presidente, Eng.º António Eusébio, foi apresentada a seguinte proposta: --  

 -------- Proposta: --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- “Transferências Financeiras para os Municípios – Ano de 2012 ----------------  

 -------- António Paulo Jacinto Eusébio, Presidente da Câmara Municipal de S. Brás de 

Alportel, tendo em consideração que, a partir do ano 2007, cabe aos municípios decidir qual 

a percentagem corrente do Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF), se a mesma for 

determinada em montante superior a 60%, para cumprimentos do disposto no n.º 3 do Artigo 

25.º da Lei n.º 2/2007 de 15 de Janeiro, propõe: -------------------------------------------------------  
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 -------- 1.º A fixação da percentagem de 65 % das receitas do FEF, como correntes, sendo 

que as de capital serão na percentagem de 35%;-------------------------------------------------------  

 -------- 2.º Que esta matéria seja transmitida à Assembleia Municipal de S. Brás de Alportel, 

para que na próxima sessão ordinária deste órgão seja aprovado a percentagem fixada por 

este executivo municipal.” ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, fixar a percentagem de 65 % das 

receitas do FEF, como correntes, para o ano 2012. -----------------------------------------------------  

 -------- Foi ainda deliberado, por unanimidade, submeter este assunto à Assembleia Municipal 

para fins de aprovação.--------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ BELCHIOR VIEGAS – DESPESAS 

CORRENTES E ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR:- O Senhor 

Presidente Eng.º António Eusébio apresentou a seguinte proposta: ----------------------------------  

 -------- Proposta: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- “No âmbito das suas atribuições e apoio na área da Educação, necessita esta 

autarquia de responder à solicitação do Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas no 

que diz respeito à transferência de verbas destinadas a despesas correntes para 

funcionamento geral e para as actividades de enriquecimento curricular e de apoio à família, 

assim proponho: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- - Ser transferida a 2ª tranche deste ano lectivo 2010/2011 no valor de (2.500.00 €) 

dois mil e quinhentos euros.” ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a presente proposta, 

autorizando a transferência de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos euros) ao Agrupamento de 

Escolas José Belchior Viegas. Remeta-se cópia à Secção da Contabilidade. -----------------------  

 

PROPOSTAS 



     

 

Reunião de 2011/05/24  Página 10 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- PROCº Nº 70/2010, DE MAIS ALÉM – TURISMO NO ESPAÇO RURAL – 

ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL PARA TURISMO EM ESPAÇO 

RURAL EM TESOUREIRO:- Presente o processo entrado na Divisão Urbanismo sob o 

n.º 70/2010 em que a empresa Mais Além - Turismo em Espaço Rural, com sede no Sítio 

do Tesoureiro, neste município solicita a aprovação do projecto de arquitectura relativo à 

alteração e ampliação de prédio existente para a implementação de um Empreendimento 

Turístico em Espaço Rural, que pretende levar a efeito num prédio que possui no local supra 

referido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Atendendo aos documentos agora entregues e face à conjuntura económica e à 

necessidade de uma resposta célere por parte da administração pública, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, anular a deliberação de 12 de Abril de 2011 e aceitar a 

documentação agora entregue, remetendo o processo para a Divisão de Urbanismo para 

apreciação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- PROCº Nº 3/2011, DE MARIA NAZARÉ DE FRANÇA NUNES CANGOLA – 

LEGALIZAÇÃO DE ALTERAÇÕES EM MORADIA UNIFAMILIAR EM 

PORTELA:- Presente o processo entrado na Divisão de Urbanismo sob o n.º 3/2011, em que 

Maria Nazaré de França Nunes Cangola, residente no Sítio da Portela, neste município, 

solicita a legalização de alterações de moradia que possui no referido local. ----------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade: --------------------------------------------  

 -------- Primeiro - Aprovar o projecto de arquitectura, devendo os projectos das especialidades 

serem entregues no prazo máximo de seis meses. ------------------------------------------------------  

 -------- Segundo - Solicitar à requerente a apresentação do registo predial actualizado onde 

conste as respectivas confrontações, nos termos da informação técnica de 13 de Maio de 

2011, que abaixo se transcreve e de que deve ser dado conhecimento à requerente.  -------------  

 -------- Terceiro - Remeter o presente processo ao Sector de Contra Ordenações. -----------------  

 -------- Informação técnica: -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- “Relativamente à pretensão do requerente de viabilizar Legalização de Alterações de 

Moradia Unifamiliar, no terreno em referência, cabe-nos emitir o seguinte parecer técnico: -  

 -------- ENQUADRAMENTO NO PDM: ---------------------------------------------------------------  

 -------- De acordo com as classificações de solo atribuídas pelo Plano Director Municipal de 

São Brás de Alportel, com a sua actual alteração por adaptação publicada no Diário da 

República, 2ª série a 27 de Dezembro de 2007, e por correcção e rectificação conforme aviso 

REQUERIMENTOS 
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n.º 10012/09 publicada no Diário da República, 2ª série de 22 de Maio de 2009 o imóvel 

localiza-se em: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Inserido em Espaço Urbanizável a Reestruturar ---------------------------------------------  

 -------- Atendo-se às disposições dos artigos do RPDM, sem prejuízos das restantes 

disposições regulamentares e legislação aplicável, informa-se o seguinte: ------------------------  

 -------- APRECIAÇÃO: ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 1 - O prédio objecto da pretensão localiza-se na Portela, é composto por prédio 

Urbano – 1 pavimento com 3 compartimentos e pátio, com área coberta de 47,0m
2
 e área 

descoberta de 113,45m
2
 totalizando uma área total de 160,45m

2
, descrito na Conservatória 

do Registo Predial sob o n.º 5573/19910319 e inscrito sob o artigo n.º 1439. ---------------------  

 -------- 2 - Analisada a memória descritiva verifica-se da alteração e da ampliação que o 

requerente pretende efectuar a constituição de uma habitação unifamiliar tipologia T3 com 3 

quartos, distribuição, 2 casas de banhos, sala, cozinha e terraços cobertos. A habitação 

desenvolver-se-á em dois pisos (r/chão e 1ºandar). ----------------------------------------------------  

 -------- 3 - Na sequência do ponto anterior verifica-se um aumento de um piso e de área de 

construção 81,00m
2
, totalizando uma área de 128,00m

2
. Contudo a referida situação não 

contraria os dispostos legais definidos pelo ponto n.º 2 do artigo 53.º, do Regulamento do 

Plano Director Municipal; ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 4 - A pretensão verifica os pressupostos apresentados pelo Regulamento Geral de 

Edificações Urbanas (RGEU), no que corresponde às disposições interiores e espaços livres 

adjacentes; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 5 - O projecto dá cumprimento às disposições estabelecidas no DL n.º163/06, de 8 de 

Agosto, tendo sido entregue o correspondente plano de acessibilidades. ---------------------------  

 -------- 6 - Em relação ao tipo de construção, nomeadamente aos elementos que constituem os 

alçados e a cobertura deverá ser cumprindo o mapa de acabamentos e cores constantes no 

processo peça desenhada 11´ e 12´. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- 7 - Verifica-se que no registo predial o prédio não tem acesso mas em deslocação ao 

local verificou-se que o prédio urbano confina a Norte com via não classificada, situação que 

não está assinalada na composição e confrontações do registo predial, o que deverá ser 

actualizado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 8 - Dada a existência de trabalhos não autorizados pela Câmara Municipal de São 

Brás de Alportel (ampliação), na propriedade do requerente. A prossecução do mesmo 
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deverá levar ao apuramento das responsabilidades sobre o sucedido através de um processo 

de contra ordenação, alínea r) do ponto n.º 1 do artigo 98º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 

de Dezembro na redacção do Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de Março. --------------------------  

 -------- CONCLUSÃO: -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Face ao exposto considera-se ser de emitir parecer favorável à pretensão do 

requerente, contundo alerta-se para o ponto n.º 7 supra referido. Com base no n.º 4 do artigo 

20º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção do Decreto-Lei n.º 26/2010, 

de 30 de Março, aguardando-se 6 meses para apresentação de projecto de especialidades. 

Uma vez que se trata de uma legalização alerta-se para o ponto n.º 8 supra referido 

remetendo o assunto à consideração superior. É quanto nos cumpre informar e colocar à 

Consideração Superior.” -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- PROCº Nº 110/2009, DE KNICKMEIER INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, 

LDA. – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE 

SUPERFÍCIE COMERCIAL NA AVENIDA DA LIBERADE - Presente o processo 

entrado na Divisão de Urbanismo sob o n.º 110/2009, em que a firma Knickmeier – 

Investimentos Imobiliários, Lda., com sede na Rua das Vigias, Lote 4.25.01, 0/F, freguesia 

de Moscavide, do município de Loures, na qualidade de promitente compradora, solicita 

informação acerca da validade dos pressupostos do pedido de informação prévia relativa à 

construção de superfície comercial, num prédio sito na Avenida da Liberdade, nesta Vila. -----  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, informar a firma requerente que se 

mantêm válidos os pressupostos constantes na informação técnica de 23 de Abril de 2010, nos 

termos da informação técnica de 19 de Maio de 2011, que abaixo se transcreve e de que deve 

ser dado conhecimento à firma requerente. --------------------------------------------------------------  

 -------- Informação técnica: -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- “Pretende a requerente informação sobre os pressupostos do pedido de Informação 

Prévia para Construção de Superfície Comercial. -----------------------------------------------------  

 -------- Na sequência da deliberação Camarária datada a 27 de Abril de 2010 e 11 de Maio 

de 2010, resultante da informação técnica emitida em 23 de Abril de 2010, temos a informar 

que se mantém válidos os pressupostos mencionados na presente informação técnica de 23 de 

Abril de 2010. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- É quanto nos cumpre informar e colocar à consideração superior.” -----------------------  

REQUERIMENTOS 
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 -------- PROCº Nº 23/2011, DE GUSTAAF LUDOVICUS MARIA NUYTS E OUTRA – 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM 

E TELHEIRO, EM CERRO DO BOTELHO:- Presente o processo entrado na Divisão de 

Urbanismo sob o n.º 23/2011, em que a Gustaaf Ludocicus Maria Nuyts e Outra, residentes 

na Rua Gago Coutinho, n.º 49 R/c., nesta Vila, solicitam informação prévia acerca de 

ampliação de moradia existente, que pretendem levar a efeito num prédio de que são 

proprietários no sítio do Cerro do Botelho, neste município. -----------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, possibilitar aos requerentes a 

apresentação de alegações, no prazo de dez dias, no âmbito do artigo 101º do Código do 

Procedimento Administrativo, dado que é intenção mandar informar que não é viável a 

pretensão, de acordo com a informação técnica de 19 de Maio de 2011, que deve ser dada 

conhecimento aos requerentes. ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Informação técnica: -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- “Relativamente à pretensão dos requerentes a ampliação de moradia existente 

(Construção de garagem e Telheiro), no sito do Cerro do Botelho – São Brás de Alportel, 

cabe-nos emitir o seguinte parecer técnico: -------------------------------------------------------------  

 -------- Enquadramento no PDM: ------------------------------------------------------------------------  

 -------- A parcela em apreço segundo as classificações de solo atribuídas pelo Plano Director 

Municipal de São Brás de Alportel, eficaz pelo Aviso n.º 10012/2009 e, publicado em Diário 

da República de 22 de Maio de 2009, 2ª série n.º 99. --------------------------------------------------  

 -------- O imóvel localiza-se: -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Espaço de Protecção e Valorização; ------------------------------------------------------------  

 -------- Confina a Poente e Norte com Via Não Classificada. ----------------------------------------  

 -------- Regendo-se pelas disposições dos artigos 23ºE e 72º do RPDM, sem prejuízo das 

restantes disposições do Plano regulamentos e legislação aplicáveis. ------------------------------  

 -------- Análise da pretensão: ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 1 - Analisada a pretensão dos requerentes, estes serviços informam que não haverá 

lugar a nova construção na parcela em questão, com autonomia relativamente à edificação já 

existente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2 - Atendendo à classificação de solos da parcela em questão, apenas é permitido 

alteração e ampliação do existente e não uma dependência separada ou descontínua em 

relação ao edifício principal. ------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- 3 - Qualquer casa de habitação (como é o caso) seja necessário ao seu funcionamento 

e ou utilização a existência de uma garagem, porem tal garagem terá que ser adequada ao 

fim (guardar veiculo) e articular ao prédio existente. -------------------------------------------------  

 -------- 4 - Mais se informa que tratando de uma alteração e ampliação de acordo com o 

ponto n.º 2 do Decreto-Lei n.º 26/10, de 30 de Março estes serviços informam, entende-se 

por: ---  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Obras de ampliação às obras de que resulte o aumento da área de pavimento ou de 

implantação, da cércea ou do volume de uma edificação existente; ---------------------------------  

 -------- Obras de alteração às obras de que resulte a modificação das características físicas 

de uma edificação existente ou sua fracção, designadamente a respectiva estrutura resistente, 

o número de fogos ou divisões interiores, ou a natureza e cor dos materiais de revestimento 

exterior, sem aumento da área de pavimento ou de implantação ou da cércea;” ------------------  

 -------- CONCLUSÃO: -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Face à presente pretensão, estes serviços informam que a mesma não reúne condições 

para parecer favorável. -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- É quanto nos cumpre informar e colocar à consideração superior.” -----------------------  

 -------- PROCº Nº 29/2011, DE JORGE MANUEL MARTINS BERNARDO – PEDIDO 

DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA 

EXISTENTE EM PORTELA/FARROBO:- Presente o processo entrado na Divisão de 

Urbanismo sob o n.º 29/2011, em que a Jorge Manuel Martins Bernardo, residente no sítio 

da Portela – Farrobo, neste município, solicita informação prévia para a alteração e ampliação 

de moradia existente que pretende levar a efeito num prédio de que é proprietário no local 

supra referido. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, solicitar os pareceres da Reserva 

Agrícola Nacional e da Administração Hidrográfica, tendo em conta que a pretensão 

apresentada carece de desafectação de solos, nos termos da informação técnica de 20 de Maio 

de 2011, que abaixo se descreve e de que deve ser dado conhecimento ao interessado. ----------  

 -------- Informação técnica: -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- “Relativamente à pretensão do requerente a alteração e ampliação de moradia 

existente, no sito da Portela - Farrobo – São Brás de Alportel, cabe-nos emitir o seguinte 

parecer técnico: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Enquadramento no PDM: ------------------------------------------------------------------------  

REQUERIMENTOS 



     

 

Reunião de 2011/05/24  Página 16 

 -------- A parcela em apreço segundo as classificações de solo atribuídas pelo Plano Director 

Municipal de São Brás de Alportel, eficaz pelo Aviso n.º 10012/2009 e, publicado em Diário 

da República de 22 de Maio de 2009, 2ª série n.º 99. --------------------------------------------------  

 -------- O imóvel localiza-se: -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Espaço Agrícola Condicionado; ------------------------------------------------------------------  

 -------- Reserva Agrícola Nacional; -----------------------------------------------------------------------  

 -------- Inserido em Zona Afastada – Protecção às Captações públicas; ---------------------------  

 -------- Confina a Poente com Estrada Regional n.º 2 e a Norte com Via Não Classificada. ----  

 -------- Regendo-se pelas disposições dos artigos 16º, 23ºE e 72º do RPDM, sem prejuízo das 

restantes disposições do Plano regulamentos e legislação aplicáveis. ------------------------------  

 -------- Análise da pretensão: ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 1 - É pretensão do requerente a alteração e ampliação de moradia, num terreno 

localizado na Portela, composto por prédio rústico – Terra de cultura com árvores e edifício 

térreo com várias divisões, pátios e logradouros, com uma área de 212,00m
2 

perfazendo uma 

área total 5000,00m
2
, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º10591/19960725 

e inscrito sob o artigo n.º 4378 rústica e n.º 7781 urbana. --------------------------------------------  

 -------- 2 - Pretende a requerente a informação de uma alteração e ampliação de moradia 

existente, situado no sítio da Portela beneficiando a construção existente com condições de 

habitabilidade, sem prejudicar a envolvente e respeitando a cércea predominante do 

conjunto, cumprindo a legislação aplicável para esta classe de espaços. --------------------------  

 -------- 3 - A utilização de solos da RAN, carecem de prévio parecer favorável das Comissões 

Regionais da Reserva Agrícola (CRRA), de acordo com o n.º 1 do artigo 9º do Decreto-lei 

n.º 196/89, de 14 de Junho alterado pelo Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de Março, com 

redacção na Portaria n.º 162/2011, de 18 de Abril, que regulamenta a RAN, todas as 

licenças, concessões, aprovações e autorizações administrativas relativas a utilizações não 

agrícolas de solos integrados na RAN. -------------------------------------------------------------------  

 -------- 4 - Relativamente à alteração e ampliação solicitada o requerente deverá ter em conta 

o disposto no artigo 23.ºE relativamente a obras de conservação, alteração e ampliação de 

construções existentes em solo rural. ---------------------------------------------------------------------  

 -------- 4.1 - Sem prejuízo das condicionantes legais em vigor, são permitidas obras de 

recuperação e de ampliação de construções existentes, com uma estrutura edificada e 

volumetricamente definida, para fins de interesse público, designadamente, de instalação de 
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museus, centros de exposições, centros de interpretação ou outros, para o desenvolvimento 

de Turismo em Espaço Rural (TER) ou turismo da natureza, para equipamentos sociais e 

culturais de uso colectivo, públicos ou privados, para estabelecimentos de restauração ou 

exercício de outras actividades compatíveis com o solo rural e para fins habitacionais, 

independentemente do uso anterior. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- 4.2 - As obras de conservação, alteração e ampliação terão como finalidade 

assegurar a estabilidade, durabilidade, funcionamento e habitabilidade dos edifícios, assim 

como manter ou reabilitar o interesse histórico, tipológico e morfológico dos elementos mais 

significativos, enquanto testemunhos históricos das actividades e realizações humanas. --------  

 -------- 4.3 - As intervenções nos edifícios deverão ser precedidas de um levantamento que 

identifique e avalie os valores patrimoniais e suas relações com a envolvente. A metodologia 

de execução dos trabalhos respeitará, com as necessárias adaptações resultantes de uma 

avaliação ponderada dos valores culturais em presença, os princípios da Carta de Veneza 

(1964) e Convenção de Nara (1994), nomeadamente a protecção da substância material, 

simplicidade, reversibilidade e autenticidade. ----------------------------------------------------------  

 -------- 4.4 - As obras referidas no número anterior devem, ainda, cumprir os seguintes 

requisitos: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- a) Garantir a integração paisagística nas formas e escala do relevo na paisagem 

rural; -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- b) Não implicar aumento do número de pisos pré-existentes; -------------------------------  

 -------- c) Adoptar ou criar infra-estruturas através de sistemas autónomos ambientalmente 

sustentáveis, se não for possível, em termos economicamente viáveis, a ligação às redes 

públicas de infra-estruturas; -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- d) O total edificado, incluindo a ampliação, não pode exceder 300 m
2
 de área de 

construção para fins habitacionais e 500 m
2
 de área de construção para outros fins, com 

excepção dos empreendimentos de turismo em espaço rural em que se admite uma área 

máxima de 2000 m
2
. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- e) Para efeitos da alínea anterior, quando a pré-existência tenha área superior, 

considera-se esse valor como área limite. ---------------------------------------------------------------  

 -------- 5 - Uma vez que se localiza em Zona afastada, delimitada, para cada caso, na planta 

de condicionamentos especiais e sujeita a vigilância especial, por parte das entidades 

competentes, no que respeita às práticas culturais, designadamente as relacionadas com a 

REQUERIMENTOS 
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agricultura intensiva. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Nesta zona afastada deverão ser observados os seguintes condicionalismos aos usos e 

construções: --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- a) Interditas instalações de fabrico ou armazenagem de produtos tóxicos, cemitérios, 

aterros sanitários, vazadouros, poços absorventes para infiltração de efluentes, nitreiras, 

depósitos soterrados de hidrocarbonetos líquidos e exploração de pedreitas;---------------------  

 -------- b) Qualquer uso ou construção que seja licenciado deverá ser precedido de parecer 

favorável da Administração da Região Hidrográfica – ARH - Algarve. --------------------------  

 -------- Para além dos condicionamentos referidos anteriormente, é interdita a abertura de 

furos de captação particulares numa faixa de 300 m de raio, contados a partir do eixo da 

captação pública. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- CONCLUSÃO: -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Face ao exposto a pretensão carece de desafectação de solos, o que deverá ser 

solicitado parecer á Reserva Agrícola Nacional e à Administração da Região Hidrográfica, 

para estes serviços se pronunciarem. ---------------------------------------------------------------------  

 -------- É quanto nos cumpre informar e colocar à consideração superior.” -----------------------  

 -------- POSSIBILIDADE DE VIABILIDADE DE DOMINGOS JOSÉ GALEGO EM 

CAMPINA:- Presente um requerimento de Domingos José Galego, residente no sítio do 

Tesoureiro, neste município, a solicitar declaração acerca da viabilidade de construção para 

efeitos de IMI, num prédio de que é proprietário no sítio da Campina, neste município, 

anexando para o efeito uma planta de localização. -----------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, mandar emitir declaração onde 

conste o conteúdo da informação técnica de 13 de Maio de 2011, que abaixo se transcreve. ----  

 -------- Informação técnica: -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- “Relativamente à pretensão do requerente a solicitar declaração acerca da 

viabilidade de construção para efeitos de IMI, num prédio de que é proprietário no sítio da 

Campina, neste município, anexando para o efeito uma planta de localização, cabe-nos 

emitir o seguinte parecer técnico: -------------------------------------------------------------------------  

 -------- Enquadramento no PDM: ------------------------------------------------------------------------  

 -------- De acordo com as classificações de solo atribuídas pelo Plano Director Municipal de 

São Brás de Alportel, com a sua actual alteração por adaptação publicada no Diário da 

República, 2.º série a 27 de Dezembro de 2007, e por correcção e rectificação conforme 
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aviso n.º 10012/09 publicada no Diário da República, 2.º série de 22 de Maio de 2009 o 

imóvel localiza-se em: --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Inserido em Espaço Agrícola indiscriminado. ------------------------------------------------  

 -------- O prédio em causa é abrangido pelos artigos 32.º, 33.º e 34.º do RPDM, sem prejuízos 

das restantes disposições regulamentares e legislação aplicável. -----------------------------------  

 -------- Conclusão: ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- É quanto nos cumpre informar e colocar à Consideração Superior.” ---------------------  

 -------- CERTIDÃO DE LOCALIZAÇÃO DE UM ESTABELECIMENTO DE 

COMÉRCIO A RETALHO DE ARTIGOS EM SEGUNDA MÃO, EM BARRABÉS:- 

Presente um requerimento de James Edward Polley residente na Quinta Sombra da Lua, 

Cx. Postal 143-P, no sítio da Calçada, neste município, na qualidade de arrendatário, a 

solicitar que lhe seja certificado se, quanto à localização, existem ou não inconvenientes na 

instalação e consequente exploração de um estabelecimento de comércio a retalho de artigos 

em segunda mão, no sítio dos Barrabés, neste município. ---------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, mandar certificar que, quanto à 

localização, não existem inconvenientes na instalação e consequente exploração de um 

estabelecimento de comércio a retalho de artigos em segunda mão, no local pretendido. --------  

 -------- CERTIDÃO DE LOCALIZAÇÃO DE UM ESTABELECIMENTO DE 

COMÉRCIO A RETALHO DE RELÓGIOS, ARTIGOS DE OURIVESARIA E 

JOALHARIA EM ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS, NA AVENIDA DA 

LIBERDADE:- Presente um requerimento de Nélia Leonor dos Santos Trindade residente 

no Vale de Santa Maria, Rua da Restauração, n.º 204, na cidade de Albufeira, na qualidade de 

arrendatária, a solicitar que lhe seja certificado se, quanto à localização, existem ou não 

inconvenientes na instalação e consequente exploração de um estabelecimento de comércio a 

retalho de relógios e de artigos de ourivesaria e joalharia, em estabelecimentos especializados, 

na Avenida da Liberdade, Lote 22, nesta Vila. ----------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, mandar certificar que, quanto à 

localização, não existem inconvenientes na instalação e consequente exploração de um 

estabelecimento de comércio a retalho de relógios e de artigos de ourivesaria e joalharia, em 

estabelecimentos especializados, no local pretendido. -------------------------------------------------  

REQUERIMENTOS 
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 -------- CERTIDÃO DE LOCALIZAÇÃO DE UM ESTABELECIMENTO DE 

COMÉRCIO A RETALHO DE VESTUÁRIO, NA RUA JOÃO ROSA BEATRIZ:- 

Presente um requerimento da firma Francosul – Importação e exportação de 

equipamentos, Lda. com sede na Rua João Rosa Beatriz, n.º 69-A, nesta Vila, na qualidade 

de arrendatária, a solicitar que lhe seja certificado se, quanto à localização, existem ou não 

inconvenientes na instalação e consequente exploração de um estabelecimento de comércio a 

retalho de vestuário, na Rua João Rosa Beatriz, n.º 69-A, nesta Vila. -------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, mandar certificar que, quanto à 

localização, não existem inconvenientes na instalação e consequente exploração de um 

estabelecimento de comércio a retalho de vestuário, no local pretendido. --------------------------  

 -------- CERTIDÃO DE LOCALIZAÇÃO DE UM ESTABELECIMENTO DE 

COMÉRCIO, ACTIVIDADES DE ARTES E TRADUÇÃO, ENSINO DE 

ACTIVIDADES CULTURAIS E DE COMÉRCIO A RETALHO DE OUTROS 

PRODUTOS NOVOS EM ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS, NA RUA 

ANTÓNIO VIEGAS CALÇADA:- Presente um requerimento da firma Contradução – 

Serviço de Contabilidade e Tradução, Lda. com sede na Urbanização Monte de S. Miguel, 

Lote L, em Moncarapacho, no município de Olhão, na qualidade de arrendatária, a solicitar 

que lhe seja certificado se, quanto à localização, existem ou não inconvenientes na instalação 

e consequente exploração de um estabelecimento para actividades de artes e tradução, ensino 

de actividades culturais e de comércio a retalho de outros produtos novos em 

estabelecimentos especializados, na Rua António Viegas Calçada, Bloco Lisboa, n.º 36 C, 

nesta Vila. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, mandar certificar que, quanto à 

localização, não existem inconvenientes na instalação e consequente exploração de um 

estabelecimento para Actividades de tradução, ensino de actividades culturais e de comércio a 

retalho de outros produtos novos em estabelecimentos especializados, no local pretendido. ----  

 -------- CERTIDÃO DE LOCALIZAÇÃO DE UM ESTABELECIMENTO DE 

COMÉRCIO A RETALHO DE RELÓGIOS, ARTIGOS DE OURIVESARIA E 

JOALHARIA EM ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS, NA RUA SERPA 

PINTO:- Presente um requerimento da firma Arca de Recordações Unipessoal, Lda. com 

sede na Avenida Dr. Mateus Teixeira de Azevedo, n.º 29 – Loja 18, no município de Tavira, 

na qualidade de arrendatária, a solicitar que lhe seja certificado se, quanto à localização, 
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existem ou não inconvenientes na instalação e consequente exploração de um estabelecimento 

de comércio a retalho de relógios e de artigos de ourivesaria e joalharia, em estabelecimentos 

especializados, na Rua Serpa Pinto, n.º 2 - Loja E, nesta Vila. ---------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, mandar certificar que, quanto à 

localização, não existem inconvenientes na instalação e consequente exploração de um 

estabelecimento de comércio a retalho de relógios e de artigos de ourivesaria e joalharia, em 

estabelecimentos especializados, no local pretendido. -------------------------------------------------  

 -------- LICENCIAMENTO DE RECINTO ITINERANTE PARA O CIRCO DALLAS:- 

Presente um requerimento de Renato Aníbal Costa Alves, entrado nestes serviços a 19 de 

Maio corrente, na qualidade de proprietário do Circo Dallas, a requerer a instalação do circo 

ambulante Dallas, num terreno localizado a poente da Avenida da Liberdade, no período de 1 

a 15 de Junho de 2011; --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, o seguinte: ------------------------------  

 -------- Primeiro - Autorizar a instalação do circo no período pretendido; --------------------------  

 -------- Segundo - Emitir a consequente licença especial de ruído para os dias de realização 

dos espectáculos; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Terceiro - Informar o requerente que o espaço deverá ficar devidamente limpo. ---------  

 -------- LICENCIAMENTO DA FEIRA DO LIVRO E COMEMORAÇÕES DO DIA 

DO CONCELHO, NO JARDIM DA VERBENA:- Da Câmara Municipal de S. Brás de 

Alportel, foi presente um requerimento a solicitar licença para divertimento público em 

recinto improvisado para a realização da Feira do Livro e Comemorações do Dia do 

Concelho, no recinto do Jardim da Verbena, no período de 30 de Maio a 3 de Junho. -----------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a realização do evento no 

local pretendido e emitir a consequente licença especial de ruído para os dias e horas de 

espectáculos. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- LICENCIAMENTO DA PEÇA DE TEATRO “OTELO”, NO JARDIM DA 

VERBENA:- Da Câmara Municipal de S. Brás de Alportel, foi presente um requerimento 

a solicitar licença para divertimento público em recinto improvisado para a realização de Peça 

de Teatro no recinto do Jardim da Verbena, no dia 5 de Junho, das 22 às 24 horas. --------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a realização do evento no 

local pretendido e emitir a consequente licença especial de ruído para o horário solicitado. ----  

REQUERIMENTOS 
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 --------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- PEDIDO DE PARECER SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER 

DE TENDAS PARA A FEIRA DA SERRA 2011 (PROCEDIMENTO AJUSTE 

DIRECTO):- Presente a seguinte informação prestada pelo Sector de Aprovisionamento, 

Gestão de Stocks e Armazém: -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Informação: -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- “Assunto: Prestação de Serviços de Aluguer de Tendas para a Feira da Serra 2011 

(Procedimento Ajuste Directo) ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- No seguimento da publicação do novo orçamento de estado, aprovado pela Lei nº 55-

A/2010, de 31 de Dezembro, adiante designado OE 2011, a prestação de serviços sofre nova 

alteração na medida em que o OE 2011 prevê no seu art.º 22 sob epígrafe “contratos de 

prestação de serviços” que todas as prestações de serviços que se venham a celebrar ou 

renovar a partir de 1 de Janeiro de 2011, celebrados com as entidades a que se aplica a Lei 

n.º 12-A/2008, na redacção actual (Lei dos Vínculos, Carreiras e Retribuições - LVCR) 

carecem de parecer prévio da Câmara Municipal. -----------------------------------------------------  

 -------- Os contratos (em sentido amplo, incluindo requisições) de aquisição de serviços 

celebrados ou renovados sem o parecer da Câmara Municipal (n.º 6 do art.º 22 do OE2011), 

são nulos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sendo assim, solicito parecer sobre: -------------------------------------------------------------  

 -------- a) Descrição do contrato e seu objecto: Pedido de Parecer – Prestação de Serviços de 

Aluguer de Tendas para a Feira da Serra 2011, mais informo que não é trabalho 

subordinado.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- b) Declaração de confirmação de cabimento orçamental: Segue em anexo, sendo o 

valor base do procedimento de € 20.000,00 mais IVA. -----------------------------------------------  

 -------- c) Indicação e fundamentação da escolha do procedimento de formação do 

contrato: Propõe-se, face ao valor e de acordo com a alínea a) do n.º 1 do art. 20º, 

conjugado com os artigos 112.º a 127.º do mesmo diploma, a realização de um “Ajuste 

Directo”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- d) Informação sobre a contraparte, designadamente no que respeita à relação ou à 

participação de ex-colaboradores do órgão ou serviço, bem como do respectivo cônjuge, 

algum parente ou afim em linha recta ou até ao 2.º grau da linha colateral, ou de qualquer 

pessoa com quem viva em economia comum: Não há conhecimento desta situação. -----------  

 -------- e) Demonstração do cumprimento e aplicação da redução remuneratória prevista no 
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artigo 19.º da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro, juntando elementos e cálculos 

relevantes, face ao contrato em renovação ou anteriormente celebrado sempre que a 

prestação de serviços tenha idêntico objecto e ou contraparte: -------------------------------------  

 -------- Valor Adjudicado no Ano 2010 - € 25.430,00 + IVA. ----------------------------------------  

Valor total do contrato Taxa de redução 

Igual ou inferior a € 18.000,00 0,00 % 

Superior a € 18.000,00 e inferior a € 

24.000,00 

3,50% 

Igual ou superior a € 24.000,00 e 

inferior a € 49.980,00 

3,50% sobre o valor de € 24.000,00 (isto é, 

€ 840,00), acrescido de 16% sobre o valor da 

remuneração total que exceda os € 24.000,00 

Igual ou superior a € 49.980,00 10,00% 

 -------- Aplicando a redução remuneratória obtemos: -------------------------------------------------  

 -------- € 24.000,00 x 3,5% = 840,00;--------------------------------------------------------------------  

 -------- € 25.430,00 – 24.000,00 = 1.430,00; -----------------------------------------------------------  

 -------- € 1.430,00 x 16% = 228,80; ----------------------------------------------------------------------  

 -------- Sendo assim teríamos uma redução remuneratória no valor de € 1.068,80 (840,00 + 

228,80).--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------- Obteríamos um valor base do procedimento de 25.430,00 – 1.068,80 = 24.361,20.  

 -------- No entanto devido ao tempo de crise que estamos a atravessar, propomos um preço 

base de € 20.000,00. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- À consideração Superior.” ------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar parecer favorável e autorizar a 

abertura do procedimento proposto. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- PEDIDO DE PARECER – ESPECTÁCULO DO DIA 1 DE JUNHO 

(PROCEDIMENTO AJUSTE DIRECTO):- Presente a seguinte informação prestada pelo 

Sector de Aprovisionamento, Gestão de Stocks e Armazém: -----------------------------------------  

 -------- Informação: -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- “Assunto: Pedido de Parecer – Pedido de Parecer – Espectáculo do dia 01 de Junho 

de 2011 – Artista Miguel Gameiro (Procedimento Ajuste Directo) --------------------------------  

 -------- No seguimento da publicação do novo orçamento de estado, aprovado pela Lei n.º 55-

A/2010, de 31 de Dezembro, adiante designado OE 2011, a prestação de serviços sofre nova 



     

 

Reunião de 2011/05/24  Página 25 

alteração na medida em que o OE 2011 prevê no seu art.º 22 sob epígrafe “contratos de 

prestação de serviços” que todas as prestações de serviços que se venham a celebrar ou 

renovar a partir de 1 de Janeiro de 2011, celebrados com as entidades a que se aplica a Lei 

n.º 12-A/2008, na redacção actual (Lei dos Vínculos, Carreiras e Retribuições - LVCR) 

carecem de parecer prévio da Câmara Municipal. -----------------------------------------------------  

 -------- Os contratos (em sentido amplo, incluindo requisições) de aquisição de serviços 

celebrados ou renovados sem o parecer da Câmara Municipal (n.º 6 do art.º 22 do OE2011), 

são nulos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sendo assim, solicito parecer sobre: ---------------------------------------------------------------------  

 -------- a) Descrição do contrato e seu objecto: Pedido de Parecer – Espectáculo do dia 01 de 

Junho de 2011 – Artista Miguel Gameiro, mais informo que não é trabalho subordinado.  

 -------- b) Declaração de confirmação de cabimento orçamental: Segue em anexo, sendo o 

valor base do procedimento de € 9.100,00 mais IVA. -------------------------------------------------  

 -------- c) Indicação e fundamentação da escolha do procedimento de formação do contrato: 

Propõe-se, face ao valor em causa a realização de um Ajuste Directo, de acordo com a alínea 

e) do n.º 1 do art.º 24.ª do Código dos Contratos Públicos. -------------------------------------------  

 -------- d) Informação sobre a contraparte, designadamente no que respeita à relação ou à 

participação de ex-colaboradores do órgão ou serviço, bem como do respectivo cônjuge, 

algum parente ou afim em linha recta ou até ao 2.º grau da linha colateral, ou de qualquer 

pessoa com quem viva em economia comum: Não há conhecimento desta situação. -------------  

 -------- e) Demonstração do cumprimento e aplicação da redução remuneratória prevista no 

artigo 19.º da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro, juntando elementos e cálculos 

relevantes, face ao contrato em renovação ou anteriormente celebrado sempre que a 

prestação de serviços tenha idêntico objecto e ou contraparte: Não aplicável. -------------------  

 -------- À consideração Superior.” ------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar parecer favorável e autorizar a 

abertura do procedimento proposto. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- BAIRRO SOCIAL – ATRASO NO PAGAMENTO DE RENDA:- Presente uma 

informação prestada pelo Serviço de Taxas e Licenças Municipais, a esclarecer que os 

ocupantes dos fogos números 10 e 85 do Bairro Social de 102 fogos não pagaram 

atempadamente a renda respeitante ao mês em curso. -------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, mandar aplicar o artigo mil e 
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quarenta e um do Código Civil à renda em atraso. -----------------------------------------------------  

 -------- AUTOS DE RECEPÇÃO DEFINITIVA DE VÁRIAS EMPREITADAS:- Presente 

uma informação do Director Técnico Municipal, acompanhada dos respectivos autos de 

recepção definitiva de várias empreitadas, com vista à recepção definitiva das várias obras, 

esclarecendo que as mesmas estão em condições de ser recebidas definitivamente pela 

autarquia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Informação:-----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- “Vimos desta forma informar da elaboração das vistorias e consequentes recepções 

definitivas das seguintes empreitadas: -------------------------------------------------------------------  

Obra Adjudicatário 
Recepção 

Provisória 

Recepção 

Definitiva 

Centro de Artes e Ofícios 1.ª Fase J.J. Brito Lda. 6/03/2006 12/05/2011 

Reforço do Abastecimento de 

Água à Mesquita 
J.J. Brito Lda. 6/02/2006 12/05/2011 

Iluminação do campo de futebol 

Municipal de treinos 
Farovalas, Lda. 20/04/2006 9/05/2011 

Recuperação de espaços públicos 

no sítio de Peral e Mesquita 

Sérgio Caiado 

Raminhos Lda.  
8/05/2006 11/05/2011 

Construção do Miradouro da 

Ameixeira 

Sérgio Caiado 

Raminhos Lda. 
8/05/2006 11/05/2011 

 -------- À consideração do Exmº Sr. Presidente.” ------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade: --------------------------------------------  

 -------- Primeiro – Sancionar os autos de recepção definitiva das obras constantes na 

informação, recebendo-as definitivamente para o município de S. Brás de Alportel; -------------  

 -------- Segundo – Mandar restituir todas as garantias e cauções prestadas pelas firmas 

adjudicatárias das obras. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- PROCESSOS DE EFICÁCIA EXTERNA:- Nos termos do art. 91º da Lei 

n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 

foram apresentadas à Câmara relações de onde constam requerimentos e petições despachados 

pelo Senhor Presidente no período de 10 a 23 de Maio em curso, no uso das delegações 

tácitas.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- O Senhor Presidente aproveitou a oportunidade para informar verbalmente o restante 

executivo dos despachos que emitiu durante o período acima indicado que não vêm 

relacionados nas respectivas relações, pelo seu carácter rotineiro. -----------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal tomou conhecimento dos despachos exarados e deliberou, por 

unanimidade, sancioná-los.---------------------------------------------------------------------------------  

 

DELIBERAÇÕES 
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 --------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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PAGAMENTOS AUTORIZADOS: --------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pelo Senhor Presidente e 

pelo Vice-Presidente a que correspondem os documentos de despesa números de 1712 a 1763, 

1766, de 1769 a 1770, de 1773 a 1789, de 1792 a 1809, de 1811 a 1812, de 1818 a 1823, 

1834, 1842, de 1852 a 1908, de 1918 a 1924 no valor de € 226.360,21; ----------------------------  

 -------- A Câmara tomou também conhecimento dos pagamentos já autorizados pelo executivo 

em reuniões anteriores a que correspondem os documentos de despesa números de 1709 a 

1710, de 1767 a 1768, no valor de € 7.934,24; ----------------------------------------------------------  

 -------- Tomou ainda conhecimento dos pagamentos autorizados em reunião de 27 de Outubro 

de 2009 a que correspondem os documentos de despesa números 1706 a 1708, de 1764 a 

1765, de 1771 a 1772, de 1790 a 1791, 1810, de 1813 a 1817, de 1824 a 1833, de 1835 a 

1841, de 1843 a 1851, a 1909/1 a 1917/6, de 1925 a 1931, no valor de € 356.321,85. -----------  
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 -------- FORMA DE VOTAÇÃO:- Em todas as deliberações desta reunião em que não se 

indica o tipo de votação, deverão as mesmas serem consideradas como efectuadas 

nominalmente, para cumprimento do disposto no número um do artigo nonagésimo segundo 

da Lei número cento e sessenta e nove, barra, noventa e nove, de dezoito de Setembro, na 

nova redacção dada pela Lei número cinco, traço, A, barra, dois mil e dois, de onze de 

Janeiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA:- Finalmente e após esgotados todos os 

debates a que se referem os assuntos agendados para esta reunião ordinária, deliberou a 

Câmara, por unanimidade, aprovar a presente acta lavrada em minuta, nos termos do número 

três do artigo nonagésimo segundo da Lei número cento e sessenta e nove, barra, noventa e 

nove, de dezoito de Setembro, na nova redacção dada pela Lei número cinco, traço, A, barra, 

dois mil e dois, de onze de Janeiro. -----------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 -------- Às ______ horas foi aprovada e assinada esta minuta e encerrada a reunião. -------------  

 -------- Eu _______________________, Chefe da Divisão de Administrativa Municipal, a 

subscrevi. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 PRESIDENTE 

  
 


